23730

Diário da República, 2.ª série — N.º 163 — 24 de agosto de 2018

É o atual Presidente da Comissão Executiva do Grupo PARTEX OIL
AND GAS. A PARTEX está envolvida em projetos de exploração e
produção de petróleo e gás em Abu Dhabi, Oman, Cazaquistão, Brasil,
Argélia, Angola e Portugal.
Em 1980 iniciou a sua atividade profissional na Sonangol em Angola,
fazendo parte do Departamento de Produção, dedicando-se a estudos
de reservatórios e execução de planos de produção, assim como análise
e interpretação de testes de poços nos campos da Bacia do Quanza em
Angola.
De 1984 a 1997 exerceu a sua atividade na CPS (Companhia Portuguesa de Serviços) trabalhando entre outros projetos, no projeto Tacis
“Assistance for New Oil Field Development” apoiado pela Comissão
Europeia e executado para a Oblast da Sibéria Ocidental (Tyumen).
De 1998 a 2001 foi o Diretor Executivo da Multinacional Francesa
CGG (Compagnie Générale de Geophysique) e dirigiu o seu escritório
em Lisboa, coordenando projetos de Exploração e Produção no Médio
Oriente (Bahrain), no México e na Rússia.
Em 2002 for selecionado pelo Tribunal Internacional da Câmara de
Comércio de Estocolmo como o perito internacional encarregue de
resolver a disputa jurídica e técnica entre duas das maiores companhias
de petróleo do mundo, num campo ao largo do Mar da China.
De 2001 a 2003 trabalhou no Instituto Francês do Petróleo (IFP) em
Paris, no seu ramo empresarial (BEICIP-FRANLAB), como Diretor de
Engenharia de Reservatórios e Diretor de Operações. Foi responsável e
coordenador das equipas técnicas que executaram projetos nalguns dos
maiores campos de petróleo e gás do mundo. Destacam-se os seguintes
Projetos: Hassi-Messaoud para a Sonatrach na Argélia, Cantarel para
a Pemex no México, El Furrial, Zapatos e Bachaquero para a PDVSA
na Venezuela, North Harad (campo Gawhar) para a Saudi Aramco na
Arábia Saudita e os projetos de Gascharan e Salman no Irão.
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EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira, Porto
Aviso n.º 12128/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato a termo
resolutivo certo a tempo parcial para o exercício de funções correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3
do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterado
pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, torna-se público que, por
despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação
deste aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum
para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria
de assistente operacional deste Agrupamento de escolas, na modalidade
de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial.
2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas
disposições contidas na Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011
de 6 de abril e Código do Procedimento Administrativo.
3 — Local de trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas Manoel
de Oliveira, com sede na Rua Robert Auzelle, 134 4100-431 Porto
4 — Caracterização do posto de trabalho: Assistente Operacional.
4.1 — 2 (dois) postos de trabalho com o máximo 4 horas/dia para
satisfazer necessidades até 21 de junho de 2019, no exercício de funções
de serviço de limpeza e apoio geral correspondentes à categoria e carreira
de assistente operacional.
5 — Remuneração base prevista: 3,82 €/hora, acrescido do subsídio
de refeição, quando devido.
6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 8.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro:
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
f) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou experiência
profissional comprovada.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação do aviso no Diário da República.
7.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, podendo ser
obtido junto dos serviços de administração escolar do Agrupamento
de Escolas Manoel de Oliveira ou no site do Agrupamento e entregues
no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no ponto 3 do presente
aviso, em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao Diretor do
Agrupamento.
8 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Declarações da experiência profissional (fotocópia);
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia).
8.1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro e para
efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência devem
declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade
e tipo de deficiência.
8.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
8.3 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida, sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.
9 — Métodos de seleção:
9.1 — Considerando a urgência do recrutamento, por motivos de inicio
do ano escolar 2018/2019 e de acordo com a faculdade prevista no n.º 4
do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro e dos números 1 e
2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, serão utilizados como métodos
de seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de
Competências (EAC). As ponderações a utilizar são as seguintes:
Avaliação Curricular (AC) — 60 %
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — 40 %
9.2 — O primeiro método de avaliação será aplicado a todos os candidatos, sendo que, o segundo método, será aplicado a parte dos candidatos,
por tranches, nos termos previstos do artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
9.3 — Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos,
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida, da formação realizada e tipo
de funções exercidas. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com
valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da média
aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar.
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:
9.3.1 — Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equiparado,
Experiência Profissional (EP) e Formação Profissional (FP), de acordo
com a seguinte fórmula:
AC =

HAB + 4 (EP) + 2 (FP)
7

9.3.1.1 — Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo
com a seguinte pontuação:
a) 20 Valores — Habilitação de grau académico superior;
b) 18 Valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos
que lhes sejam equiparados;
c) 16 Valores — escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equiparado.
9.3.1.2 — Experiência Profissional (EP) — tempo de serviço no exercício das funções inerentes à carreira e categoria, ou outras, de acordo
com a seguinte pontuação:
a) 20 valores — 6 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
b) 19 valores — 5 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
c) 18 valores — 4 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
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d) 17 valores — 3 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
e) 16 valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
f) 15 valores — 1 ano ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
g) 14 valores — menos de 1 ano de tempo de serviço no exercício de
funções em estabelecimento escolar;
h) 12 valores — 4 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de
funções inerentes à carreira e categoria;
i) 10 valores — entre 2 e 4 anos de tempo de serviço no exercício de
funções inerentes à carreira e categoria;
j) 8 valores — menos de 2 anos de tempo de serviço no exercício de
funções inerentes à carreira e categoria;
k) 6 valores — exercício de outras funções.
9.3.1.3 — Formação Profissional (FP) — formação profissional
realizada desde 01/01/2013, direta ou indiretamente relacionada com as
áreas funcionais a recrutar. Será valorada com um mínimo de 10 valores
a atribuir a todos os candidatos, à qual acresce, até um máximo de
20 valores, o seguinte:
a) 10 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, num total de 40 ou mais horas;
b) 8 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, entre 20 horas e 40 horas;
c) 6 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, entre 10 horas e 20 horas;
d) 4 Valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, entre 1 horas e 10 horas;
e) 2 Valores — Formação indiretamente relacionada, num total de
40 ou mais horas;
f) 1 Valores — Formação indiretamente relacionada, entre 20 horas
e 40 horas.
9.4 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal e conhecimento da organização escolar. A entrevista é avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12,
8 e 4 valores. Será elaborada uma ficha individual contendo o resumo
dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação de
cada um deles. O resultado final será obtido através da média aritmética
simples.
10 — A ordenação final [(VF = 60 % X (AC) + 40 % X (EAC)]
dos candidatos admitidos que completem o procedimento concursal é
efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, com
valoração às centésimas, em resultado da média aritmética ponderada
das classificações quantitativas obtidas em cada um dos elementos do
método de seleção.
11 — Nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009 de
22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril os candidatos
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos
de seleção, serão excluídos, não lhes sendo aplicado o método seguinte.
12 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação de
igualdade de valoração e em situação não configurada pela lei como
preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os
seguintes critérios:
a) Valoração da Avaliação Curricular;
b) Valoração da Entrevista de Avaliação de Competências;
c) Melhor pontuação na experiência profissional
13 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3
de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sob
qualquer outra preferência legal.
14 — Composição do Júri:
Presidente: Nuno Alexandre Ferreira Cabral Carvalho — Subdiretor
Vogais efetivos:
Fernando Luís Afonso Nascimento — Adjunto do Diretor
Maria Estrela Couto Nogueira — Coordenadora dos Assistentes
Operacionais
Vogais suplentes:
Maria de Fátima Leite — Docente do Quadro
Maria Etelvina Fernandes — Coordenadora Técnica.

O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
por um dos Vogais efetivos.
15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril os candidatos têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos elementos dos
métodos de seleção, a grelha classificativa e os sistemas de valoração
final do método, desde que as solicitem.
16 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos
excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente, por:
a) E -mail com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal.
17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
e dos excluídos é notificada, para efeitos de audiência de interessados,
nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado
pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.
18 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor do Agrupamento, é disponibilizada no sítio da
internet do Agrupamento, bem como em edital afixado nas respetivas
instalações, em data que constará de aviso publicitado na 2.ª série do
Diário da República.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição:
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e
mulheres, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma
de discriminação».
20 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para
eventuais contratações no ano escolar 2018/2019.
21 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril o presente aviso é publicitado, na 2.ª série do Diário da República
e na página eletrónica deste Agrupamento.
16 de agosto de 2018. — O Diretor, Arnaldo José Teixeira Lucas.
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Escola Secundária de Paredes
Aviso n.º 12129/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
sete postos de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo
certo a tempo parcial, para a categoria de assistente operacional,
entre 17 de setembro de 2018 e 14 de junho de 2019.
1 — Nos termos dos artigos 33.º e 34.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se
público que, no seguimento de um despacho da Senhora Diretora-Geral
dos Estabelecimentos Escolares, de 13 de agosto de 2018, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste Aviso
no Diário da República, um procedimento concursal comum para o
preenchimento de 7 postos de trabalho em regime de contrato a termo
resolutivo certo a tempo parcial, para a execução de tarefas inerentes ao
conteúdo funcional da carreira e da categoria de assistente operacional,
num regime de prestação diária de 4 horas, entre 17 de setembro de 2018
e 14 de junho de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, declara-se não
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo.
3 — Foi efetuado um procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional, de acordo com o
disposto no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, e nos termos
da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência do qual não foi
indicado qualquer trabalhador em situação de valorização profissional
com o perfil necessário.
4 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas
disposições contidas na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, na Lei

